OPINIE SEPAMTA
la hotdrirea CEC cu privire lo orgon[zarea sectiilor de votare pentru alegdtorii din locolitdtile din
stAngo Nistrului (Tronsnistrio), municipiul Benderti unele locdlitdri ale roionului Cdugeniin cadrul
olegerilor parlamentare onticipate din dota de 11 iulie 2021

hotiririi

alegitorii din
municipiul
Bender
unele
localitili
ale raionului
localitilile din stanga Nistrului [Transnistria),
ti
C;utehi in cadrul alegerilor parlamentare anticipafe din data de 11 iulie 2021, dat fiind ce anexa
la aceasta contravine expres pdrlii descriptive a hoteri i, precum 9i unor prevede legale
explicite. ln special remarc ci niciunul din crite ile evocate prin art.32 alin-(3) Cod electoral nu a
fost luatin consideralie la elaborarea acestei anexe, iar numirul secliilor de votare 5i amplasarea
lor este nejustificat; ti disproportionati cu realitatea obiectivi.
Am votat impotriva

cu privire la organizarea secliilor dc votare pentru

Mai mult, dat fiind experienla scrutinelor precedente, in cadrul c;rora au fost atestate 9i
demonstrati votarea acestor alegitori contra unor sume de bani, precum $i fiind aduti in grupuri
organizate, cu indicatia de a fi votat un concurent electoral concret, majorarea numirului sectiilor
de votare va stimula, ti mai mult, aceste fenomene iiegale.
acelasi timp, suntem in prezenfa unei irosiri a banului public, cind au loc cheltuicli
nejustificate a mijloacelor financiare prin deschiderea unui num5r de seclii de votare contrar
cadrului legal ti a criteriilor stabilite prin legc.

ln

potrivit prevederilor art. 32 alin.(31 din Codul electoral,la deschiderea secliilor
de votare pentru alegitorii din localidlile din stanga Nistrului (Transnistria) se vor respecta, in
particular, urmAtoarclc criterii:
Reamintesc c;,

a) scc-tiile de votare se vor deschide in unitilile adminisFativ-teritoriale aflatc sub control
constitulional al auto tillor Republicii Moldova, atat de pe malul s$ng, cat ti de pe malul drept
alNistrului;
b) pentru localjtitile din stanga Nistrului vorfi deschiseseclii devotare distincteinbaza datelor
din Registrul de stat al alegitorilor, inclusiv ln baza inregistrerii prealabile, conform procedu i
stabilite prin regulamentul aprobat de Comisia Electorali CentralA;
cont de numirul alegitorilor care au participat
c) la deschiderea secliilor de votare se va
Registrul de stat al alegitorilor, inclusiv conform
la scrutinele precedente, conform datelor din
'ine
inregistrarii prealabile.
in spela date colcgii nu au finutin nici un felcont de cele doui criterii distincte:

a)
b)

-

numarul persoanelor inregistrate prealabil - Ia caz fiind vorba despre doar 256 persoane;
numdrul persoanelor participante la scrutinele precedente:
la alegerile prezidenliale 2020 [turu] 2) - au participat 31783 persoane;
au participat 37269
la alegerile parlamentare din 2019 [circumscriptia nationali)

-

persoahe.

in condiliilein care la o sec-tie devotare poate fi arondatun numir maxim de 3000 dc persoane,
observem ci pentru acetti cetileni, participanli la scrutinele precedente, ar fi fost suficient un
numerde 13 seclii de votare.

efectuati de AO Promo-LEX la 4 ma ie 2021, in
cadrul studiului "Constituirea secliilor de votare penfru alegato i din sUnga Nistrului", denoti ci
un num;r optim de sectii de votare nu poate depiti 2B de unitifi. Matematic, aceste secfii ar putea
acoperi 84000 de votanti, numer de persoane ce nu a fostinregistrat ca participanli niciodatd, la
nici un scrutin si care cfectiv constituie circa 330/0 din num5rul total dc alegitori inregistraliin
RSA pentru aceste raioanel
Comirla Eleclorall
Cu toate acestea, analiza subiectului abordat,
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criteriilor legale enun!ate, apreciez ci numirul sectiilor de votarc pentru
rajoanclc din stinga Nistrului trebuie si fie stabilit la 28 de seclii, cu amplasarea lor in
urmitoarele locatii:
Astfel, in baza

Nr.
dlo:.,

Denumirea

localitllii

r1i

MuniciDiulChisin;u
I
0rasulAnenii No raionulAnen Noi
1
3.
Comuna Calfa, ra onulAnenii No
1
2
Satul Gura Bicului, raionul Anenit Noi
1
Satul Hirbovet. raionul Anenii Noi
6.
SatulVarnita, raionul Anenii Noi
3
7.
Comuna Zolotievca, raionul Anenii Noi
1
8.
1
0raSul Ciu$eni, raionul C;uSeni
Satul Chirciiesti, raionul C;u$eni
0
10.
Satul Copanca, raionul c;u$eni
I
11.
Comuna Iirledeni, raionul Ciu$eni
1
1
12,
Satul llagimus, raionul Cduseni
1
13.
0rasul Criuleni, raionul Criuleni
2
t+.
Comuna Cociefi, raionul Dubesari
15.
Comuna Corjova, raionul Dubisari
0
1
16.
Comuna Cosnita, raionul Dubisari
0
17.
Comuna cosnita fsatul Pohrebea), raionul Dub;sari
2
14.
Satul Dorotcaia. raionul Dub:sari
1
19,
Comuna Molovata Noui, rdionul Dubisari
1
Ustia,
raionul
Dubisari
zo,
Satul
2
27.
Satul Siniteuca. raionul Floresti
',,
3
Orasul Rezina, raionul Rezina
0
23.
0rasul SLefan VodA, raionul Stefan Voda
L
24,
Comuna Risciieti, raionul Slefan Vod,
0
Municipiul Bender
28
Total
votare
in s. Cortova gi in
Mai rcmarc 9i faptul cA au fost aprobate deschiderea a 3 seclii dc
mun. Bender, locatii asupra c5rora nu existi rici o coordonare cu autoritStile compctente ale
Republicii Moldova, dupe cum acest subiect nu a fost supus unei aprecicri in cadrul Comisiei
Unificate de Control [CUC). t,a subiectul dat s-a expus lvlinisterul Aface lor Interne, care a indicat
expres c; nu poate, la moment, se asigure securitatea votului in aceste localititi, ci este necesara
antrenarea de efecEv suplimentar gi ci chestiunea datd trebuie mai intii aprobatd in cadrul ctJc!
Or, Cllc a adoptatun act administrativ pe care nu poate s, il puni in executare efectiv;, darti care
poatc antrena escaladarea confl ictuluj transnistreanl
L

I)rezenta opinie separatd este fundamcntati pe pct.25 lit.i) din Regulamentului cu privire la
activitatea Comisiei Electoraie centrale, aprobat prin Hotirirea CEc nr.137 din 14.022006 si
urmeaze si fie anexat; la hotarirea initiali,
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